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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น สุภาภรณ์  หมื่นสี

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16037 เด็กชายสรณิจ กิติเฉลิมเกียรติ1

16044 เด็กชายนพฤทธิ์ วรพงศ์โสภณ2

16052 เด็กชายจิรัฏฐ์ สี่พยัคฆ์3

16071 เด็กชายกฤตเมธ สังสีแก้ว4

16075 เด็กชายทิวัศจ์ฐา ด้วงทิพย์5

16077 เด็กชายภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช6

16081 เด็กชายชิติสรรค์ สุบรรณประเสริฐ7

16083 เด็กชายธนากร เทอดกิติวรางค์8

16091 เด็กชายโชคชัย ทวีชลพิสิฐ9

16098 เด็กชายสิรภพ ทับขำ10

16112 เด็กชายชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ11

16117 เด็กชายพันแสง ลิขิตวรกุล12

16120 เด็กชายอิทธิกร จุติมงคลกุล13

16126 เด็กชายภัทรดนัย บุญศรี14

16133 เด็กชายธิติ ถีระศิลป์15

16139 เด็กชายนิติธร ชอบเพื่อน16

16153 เด็กชายปองคุณ มณีโชติ17

16159 เด็กชายรัญชน์ วิรัชกุล18

16166 เด็กชายศรัณยพงษ์ ยุทธเสน19

16169 เด็กชายกฤษณพงษ์ ห่อหุ้ม20

16170 เด็กชายณัฐพัชร์ คุณาศิริตระกูล21

16181 เด็กชายกันต์ศักดิ์ สินะสนธิ22

16182 เด็กชายปัณณพงศ์ สาธิตปัตติพันธ์23

16183 เด็กชายณัฐสิทธิ์ สังเกตุ24

16189 เด็กชายยศวริศ ชูบัว25

16198 เด็กชายปัณณธร บุญเปี่ยม26

16212 เด็กชายพิสิษฐ์ วรชุน27

16220 เด็กชายภาณุเมศวร์ เจนวุฒิตรีทิพ28

16230 เด็กชายกิตติศักดิ์ สุวรรณาสน์29

16797 เด็กชายณัฐภัทร หุ่นทอง30

17067 เด็กชายกรณ์ษิศักดิ์ พ่วงทอง31

17109 เด็กชายฆนรุจ กันภัย32

17110 เด็กชายธันวา ลำกลาง33
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น จิตราพร  เที่ยงทางธรรม

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16041 เด็กชายฌานเดช โล่ห์จงสงวน1

16048 เด็กชายชานน ถนัดกสิกิจ2

16051 เด็กชายณัฏฐ์ภคิน ธิติธำรงชัย3

16056 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ทรัพย์มนชัย4

16062 เด็กชายธนิษฐ์ นาวิภานนท์5

16068 เด็กชายธีรวัฒน์ ดอนสกุล6

16074 เด็กชายภูวดิท ธรรมชูเวท7

16088 เด็กชายณปภัช จิรชัยธร8

16092 เด็กชายปวีณ ธรรมประเสริฐ9

16096 เด็กชายบรรณสิทธิ์ สุวิชาชนันทร์10

16101 เด็กชายตฤณ ไตรสุทันธ์11

16114 เด็กชายณฐวัฒน์ คำฤทธิ์12

16116 เด็กชายณพัฒน์ ชุณหสุนทร13

16121 เด็กชายอริยวิชช์ สวัสดิ์คำภา14

16129 เด็กชายศุภณัฐ เผือกสกนธ์15

16135 เด็กชายกฤตกรณ์ อริยะมงคลการ16

16136 เด็กชายพฤธา พิพัฒธนาธร17

16137 เด็กชายภัททิยะ หงสกุล18

16143 เด็กชายธรรมวิทย์ ซื่อธนาพรกุล19

16147 เด็กชายรชต เปลวทอง20

16158 เด็กชายศรุต นาคศิริ21

16163 เด็กชายทัชชวิน อิทธิพิสิฐ22

16168 เด็กชายณฐนนท พันธุ์แตง23

16173 เด็กชายคุณณภัชช วรธรรม24

16186 เด็กชายวรรณสิงห์ โพธิ์สะอาด25

16195 เด็กชายพชรดนัย จูฉิม26

16203 เด็กชายศุภศิษฏ์ ศรีเพ็ชร์พันธุ์27

16206 เด็กชายการก้าว กอเกิดพาณิชย์28

16219 เด็กชายธนภัทร จับศรทิพย์29

16227 เด็กชายภาคิน ชิตวิมาน30

16317 เด็กชายพนา นาคเดช31

16856 เด็กชายธงไท รัตนวิชา32

16902 เด็กชายกรวิชญ์ เตชธนดิเรก33

17033 เด็กชายเศรษฐศิษฏิ์ พจนารถ34
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น ประภา  อำไพวรพงษ์บูลย์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16054 เด็กชายพิสิฐ ชินสมบูรณ์1

16059 เด็กชายเมธาภูมิ ดวงดีเด่น2

16061 เด็กชายจิรทีปต์ ชวาลาธวัช3

16069 เด็กชายชวัลวิทย์ ฉิมเจริญ4

16072 เด็กชายพชร สถาพรวัฒนากุล5

16073 เด็กชายรัจณกร ร่มโพธิ์6

16076 เด็กชายวรโชติ เจนพาณิชยา7

16080 เด็กชายปุณกฤษ วรนุตตรังค์8

16087 เด็กชายพีรภัทร อำนาจพาณิชย์9

16089 เด็กชายติณห์ภัทร สุรินทร์ศรีรัตน์10

16104 เด็กชายอภิภัค ศุภฐานันท์11

16106 เด็กชายธนกฤต เขื่อนศิริ12

16107 เด็กชายบรรณวัฒน์ ญาณสิทธิวิวัฒน์13

16109 เด็กชายนนทิวรรธน์ ธารสิริสกุล14

16118 เด็กชายปองคุณ ปัณฑุยากร15

16122 เด็กชายวสุ ปานเดย์16

16128 เด็กชายปฏิภาณ กิจสัมนางกูร17

16131 เด็กชายธนภัทร คำคม18

16138 เด็กชายชัชพงศ์ อังศุสิงห์19

16149 เด็กชายกิตติภพ ศิริโชติรุ่งขจร20

16155 เด็กชายกฤตภาส กิจสัมนางกูร21

16156 เด็กชายวรท จันทน์ล้ำเลิศ22

16157 เด็กชายวรรณธัช ยศตรีสรณ์23

16161 เด็กชายสุภเวช รุ่งจิรธนานนท์24

16172 เด็กชายพีระพัฒน์ เลื่อมประเสริฐ25

16185 เด็กชายพงษ์ปพนพัชร์ นวลงาม26

16187 เด็กชายณัฐพัชร์ สวัสดิ์โกสม27

16200 เด็กชายธนนท์ วงศ์ลักษณะพิมล28

16217 เด็กชายพสธร กสิภาร์29

16248 เด็กชายสุกฤษฎิ์ จันทาสุวัฒน์30

16534 เด็กชายเต็มทรัพย์ วิเรขรัตน์31

16580 เด็กชายนรวีร์ มหาการ32

17093 เด็กชายอนิรุตน์ ธรรมวิชัย33
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น รจนา  จันทร์พับ

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

160401 เด็กชายรวิชญ์ชนน ซามูเอล  มียิ่ง

16046 เด็กชายสิรภัทร ฉลวย2

16049 เด็กชายพล นิโคลาช รัตนฤาทัย3

16050 เด็กชายชลกฤษ รังสินธุ์4

16057 เด็กชายปกป้อง สามลลักษณ์5

16070 เด็กชายวัชระวิชญ์ มธุรันยานนท์6

16082 เด็กชายศุภณัฐ ไชยนวรัตน์7

16085 เด็กชายกฤตภัทร วงษ์รักไทย8

16090 เด็กชายพสุ พงศ์พิสุทธิ์วณิช9

16094 เด็กชายพันธกิจ บุญเพ็ชร10

16097 เด็กชายเมธนันท์ หัสรังค์11

16102 เด็กชายธีร์ธวัช ขนาน12

16105 เด็กชายพิชชธร ยินชัย13

1611914 เด็กชายเดวิด ชีนาซอร์   อาเซ่

16130 เด็กชายถิรภัทร รัตนมงคลถาวร15

16132 เด็กชายวุฒิภัทร ว่องปรีชากุล16

16140 เด็กชายจิณณะ โกวงศ์17

16144 เด็กชายชุติพนธ์ จองคำ18

16151 เด็กชายชัยพร สหภัทรจิตร19

16164 เด็กชายพศวีร์ มั่งมี20

16165 เด็กชายกฤชนนท์ มีสี21

16175 เด็กชายกันตพัฒน์ ทองสวัสดิ์22

16188 เด็กชายณชพล อภิกีรติกุล23

16190 เด็กชายคเณศ พลอยจินดา24

16196 เด็กชายจิรเมธ ฐิติมานิต25

16197 เด็กชายภูริเดช กฤษฎานันทรักษ์26

16209 เด็กชายยศวิชญ์ อรุณฉายพงศ์27

16568 เด็กชายศุภากร สุดาร์โก้28

16574 เด็กชายวิศวะ เพ็งเหมือน29

17060 เด็กชายปัณณวิชญ์ ปทุมมาศ30

17113 เด็กชายพสุธา มั่นเหมาะ31

17149 เด็กชายธิตินันท์ เลาหะกุล32

17170 เด็กชายภูมิรพี วิจิตรมนตรี33



ภาคเรียนที่ 1 / 2562   ชั้น ป.4 / 5

แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น เอมอร  เลิศรัตนศาสตร์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16038 เด็กชายกรวิชญ์ กัญมาศ1

16045 เด็กชายธนเดช ทองปลิว2

16047 เด็กชายภคภัทร วีระวัฒน์3

16053 เด็กชายจิรวิชญ์ ศุภมาศ4

16058 เด็กชายชยพล เนตรศรีไพบูลย์5

16063 เด็กชายณกรธัช ศรีธนสันต์6

16064 เด็กชายศิรวิชญ์ สุดเสนาะ7

16066 เด็กชายพงศพัศ คงทอง8

160789 เด็กชายนิมูฮำหมัดนีดาล  ปัญญาพฤกษ์

16079 เด็กชายธีทัต คงเจริญ10

16084 เด็กชายพีรณัฐ ทองใบปราสาท11

16086 เด็กชายฐิติวัฒน์ เพิ่มศรีเดช12

16093 เด็กชายปารมี พิทักษ์ฉนวน13

16099 เด็กชายเพชรน้ำหนึ่ง วัฒนะศรีอักษร14

16108 เด็กชายจิรัฏฐ์ ภูพงศ์คุณาภรณ์15

16111 เด็กชายวสุธนา ยาออม16

16113 เด็กชายพชรภัทร เวชมงคลกร17

16123 เด็กชายน้ำบริสุทธิ์ เทียนบูชา18

16127 เด็กชายกันตวิชญ์ เตียวศักดาพิทักษ์19

16134 เด็กชายภวัต ทองสุจริตกุล20

16141 เด็กชายธนพัฒน์ ชวณิชย์21

16145 เด็กชายวิชยุตม์ มุ่งสันติ22

16148 เด็กชายพิชัย ตั้งคุรุสรณ์23

16167 เด็กชายสุวภัทร จิรอนุพงศ์24

16171 เด็กชายวรกฤช จุลละจินดา25

16177 เด็กชายอนุชิต เชื่อ26

16178 เด็กชายดัยยานันด์ ตรีปาธี27

16191 เด็กชายวริทธิ์พล ธนสุขสมบูรณ์28

16193 เด็กชายอัศวิน ตันสิน29

16199 เด็กชายเคน กุลธาดา มาเยดะ30

16214 เด็กชายอชิรพันธ์ วัฒนาเขมาภิรัต31

16245 เด็กชายตฤณ กนกพัชรกุล32

16347 เด็กชายรัชพล แสงมา33

17030 เด็กชายภูมรพี นิลจินดา34


